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 סדר היום:

 :גינת כלבים .1

 .מוטי כלפוןמיכל רגטקוביץ, תתפות: שבה

   מהלך הדיון:

 תושבי הישוב הגיעו כנציגים של בעלי כלבים בישוב.  מוטימיכל ו

הם הציגו את החוק להסדרת הפיקוח על כלבים בהתייחס ליציאת כלב לשטח  .א

 הציבורי, וכן את הצורך של כלבים בפעילות גופנית ואינטרקציה עם כלבים אחרים.

 לטענתם, גינת הכלבים הקיימת אינה משרתת את צרכי הכלבים. ראשית הגינה קטנה .ב

במצבו הנוכחי אינו   מאד והכלבים אינם יכולים להתרוצץ במקום. כמו כן המקום

כך שלבעלי הכלבים אין  הספסלים נמצאים מחוץ לגדר הגינה, נקי ואינו מטופח

כל זאת מוביל לכך  אין במקום ברזיה או מתקנים לפעילות הכלבים.מקום לשבת,

 שלבעלי הכלבים אין שטח לשחרר לחופשי את כלביהם.

 שאין הנחיות ותקנות חד משמעיות אלא רק המלצות שלפיהן נבנתה הגינה.אודל טען  .ג

ינה נבנתה במינימום הנדרש לפי ההמלצות ולכן כיום היא עומדת גהנציגים טענו שה .ד

 שוממה והכלבים לא משוחררים בשטחה. 

הנציגים מבקשים להגדיל את שטח הגינה, להציב במקום ברז, לכלול את הספסלים  .ה

 מגודר ותחזק את המקום.בשטח ה

 :הועד חלטותה

 הועד יברר מול אנשי מקצוע מה עלות הגדלת שטח הגינה. .א

 צוות ניקיון וגינון ישלחו למקום על מנת להכשירו לשימוש. .ב

 

 :חוק השמירה .2

 תושבות הישוב  -ניצן רימון, טל לינרבהשתתפות: 

   מהלך הדיון:

 חוק השמירה.התושבות הגיעו לדיון לבקש לעלות שוב להצבעה את  .א

לדבריהן בעקבות גל הפריצות בשבועות האחרונים גדלה תחושת הפחד וחוסר  .ב

 .הביטחון של תושבי הישוב והם מבקשים להכיל את חוק השמירה

 אודל ציין כי התקבלו במועצה תלונות של תושבים על כך שאין בישוב שמירה. .ג

כרגע, מבלי שהדבר פורסם . ביוזמה של התושבים הופצה בקשה לקיום משאל נוסף  .ד

, ל לחתום פעם אחת(חתימות של בתי אב )כל בית אב יכו 120באופן מסיבי יש מעל 

 המבקשים לקיים משאל תושבים נוסף.



 
הועד יפרסם את הבקשה למשאל נוסף להפעלת חוק השמירה. באם יהיו  :הועד תהחלט

 יתקיים המשאל. -בתי אב שיבקשו משאל חוזר 200מעל 

 

 :הקמת ועדות .3

   מהלך הדיון:

, התקבלה הצעתה של  מעין שוורץ, מנהלת הישוב 15.08.2022בהחלטת הועד מיום  .א

לצאת בקריאה לתושבי הישוב להתנדב לועדות שונות בישוב וזאת במטרה שיפור חיי 

ושילוב התושבים הקהילה ע"י הגדלת מעורבות התושבים בהחלטות המתקבלות 

 .בפעילות הישובית

 וט מתנדבים יוזמה זו לא תצא לפועל.עקב חוסר היענות מצד התושבים ומיע .ב

 

 :שימוש במקלט .4

   מהלך הדיון:

אודל אביטן הציג בקשה של בני הנוער המבקשים להשתמש במקלט הציבורי על  .א

 הגבעה באזור הותיק של הישוב כמקום מפגש.

הציע שהחלוקה במקום תהיה לפי שכבות, בכל יום/ שבוע תהיה שכבה  אודל .ב

 אחרת. תוך התחייבות של בני הנוער לשמירה על השקט, הניקיון והחוקים.

חברי הועד העלו השגות שונות בנושא: חובת השגחת מבוגר, אחריות על המבנה  .ג

 ואחזקתו, פיקוח על פעילויות המתקיימות במקום, שמירה על שקט וכו'.

 החלטות הועד:

שימוש במבנה חירום בעת  -ה משפטיתיש לבדוק את השימוש במקום מבחינ .א

 שיגרה.

 יש לבדוק את הביטוח שיכול על המבנה והשימוש בו. .ב

 לאחר בדיקות אלו הועד יחליט האם וכיצד להשמיש את המקלט לטובת הנוער. .ג

 

 :פעילות לנוער .5

   מהלך הדיון:

בשנה לפעילויות לנוער )ללא קשר לתקציב  36,000המועצה מתקצבת את הועד ב .א

 לתנועות הנוער(.

 הפעילות צריכה להיות ערכית חינוכית ובאישורה של מחלקת הנוער במועצה. .ב

נוער  לפעילותראשונה מעין שוורץ מתנדבת לרכז את הנושא והעלתה הצעה  .ג

 נוער חוקר מדע. פעילות שכוללת סיורי לילה עם מדריך.והיא: 

 :החלטות הועד

 אישר פה אחד את ההצעה לפעילות של נוער חוקר מדע. הועד

 

 עיקור וסירוס חתולים: .6

   מהלך הדיון:

 מעין הציגה לחברי הועד הצעה לסירוס ועיקור חתולי הרחוב.  .א



 
 חתולים בכל 13-כליום עבודה של לכידה ) ₪ 350לכל חתול ובנוסף  ₪ 150העלות הינה  .ב

 .(פעם

 :החלטות הועד

 עד לגובה התקציב שאושר לכך. -הועד אישר את הפעלת הפרוייקט

 

 :ר ועדת תרבותליו"פטור מתשלום עבור השתתפות באירועים  .7

   מהלך הדיון:

פטור מתשלום יו"ר ועדת תרבות יהיה לעין פנתה בבקשה לועד לאשר שמעתה ואילך מ

מגיעים לאירועים מתוקף תפקידם  משום שהםזאת  עבור השתתפות באירועים.

 כלומר הם אינם מגיעים לאירוע כמשתתפים אלא כמארגנים.כמארגנים. 

 :החלטות הועד

 הועד הסכים כי ליו"ר ועדת תרבות יש פטור מתשלום עבור השתתפות באירועים. .א

 .בן/בת זוג של היו"ר מחוייבים בתשלום .ב

 

 :ניקיון ערוגות .8

   מהלך הדיון:

מיכל גבע טענה שהערוגות הסמוכות לשבילים אינן נקיות. השבילים מנוקים באופן  .א

 ות.גסדיר אך יש הזנחה בניקיון הערו

של חברת הגינון אך אם  י האחריות על ניקיון הערוגות הינהן עקרונאמר כי באופאודל  .ב

 הלכלוך אינו בעומק השיחים האחריות הינה של חברת הניקיון.

הציע למיכל, כחברת ועד שתדאג להסב את תשומת לב אחראי הניקיון גם אודל  .ג

 ותעקוב אחר ביצוע הבקשה לנקות. לניקיון הערוגות

 

 ופן קבוע:השכרת המועדון בא .9

   מהלך הדיון:

וביקשה  תושבת פנתה בבקשה לועד להשכיר את המועדון באופן קבוע לביצוע חוג במקום.

 לדעת מה העלות להשכרה.

 :החלטות הועד

העלות תהיה במחיר  -הועד קבע כי אם תושב מעוניין להשכיר את המועדון באופן קבוע

 מלא.

 .₪ 200 -העלות להשכרה לחוג על בסיס מקום פנוי

 

 :תשלום הדברה כנימה .10

   מהלך הדיון:

 בחודש האחרון הגינון הישובי ביצע הדברה מקיפה ונרחבת של כנימת המש. .א

העלות של חומר . חברת הגינון ביקשה מהועד שישא בעלויות/חלק מהעלויות .ב

 .₪ 5700 -ההדברה הינה כ

הועד בדק את החוזה עם חברת הגינון ונראה שהעלות על הדברה אמור להיות במימון  .ג

 חברת הגינון.



 
יע האם לאור הנסיבות המיוחדות )כנימה חדשה, חומר הדברה יחודי(, הועד הצב .ד

 הועד יממן מחצית מהסכום.

 :החלטות הועד

 נגד 1בעד,  5בעה: תוצאות ההצ .א

 לאור תוצאות ההצבעה, הועד יישא בעלות מחצית מהסכום עבור ההדברה. .ב

 

 

 

 2023לשנת  דיון תקציב

 מהלך הדיון:

 חברי הועד קיבלו סקירה של הצעות לתקציב לשנה הבאה ע"י אודל וארז. .א

 חברי הועד ערכו מספר שינויים והצעות בהצעה. .ב

 התקיימה הצבעה לאישור התקציב המוצע .ג

 החלטות הועד:

 .2023הועד החליט פה אחד לאשר את התקציב לשנת 


